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Kaj je utesnjeni (zaprti) prostor?
Čeprav se opredelitev zaprtega prostora razlikuje glede na pravni sistem, na
splošno velja, da je to zaprt ali delno zaprt prostor, za katerega veljajo naslednji
pogoji:

• Ima omejene načine (možnosti) vstopanja in/ali izstopanja.
• Je dovolj velik, da vanj vstopi človek in tam opravlja delo.
• Ni namenjen redni/stalni uporabi.
• V njem je lahko prisotna večja nevarnost.

Zaprt prostor je torej lahko vsaka posoda, cisterna, vsebnik, silos, vsipalnik, jama,
jarek, cev, kanalizacija, določena proizvodna oprema ali drug podoben prostor, ki
zaradi zaprtosti in težavnega dostopa/izstopa ustvarja pogoje, ki lahko privedejo
do nesreče/poškodbe in zahtevajo nujno ukrepanje zaradi nekih nevarnosti.



Katere so lahko te nevarnosti?

• vnetljiva ali eksplozivna atmosfera;
• škodljiv plin, hlapi ali para;
• sipke trdne snovi ali tekočine;
• slabo prezračevanje, pomanjkanje ali presežek kisika, npr. zadušljivost;
• zelo visoka ali zelo nizka temperatura;
• tveganje pogreznitve, zapletanja ali zagozditve;
• tveganje hudih telesnih poškodb zaradi stika z gibljivimi deli;
• tveganje stika z nevarnimi energijami  in
• druge pomembne nevarnosti, ki tukaj niso naštete.





Primer dobre prakse  - zaznana potreba

• PODJETJE s štirimi lokacijami v Sloveniji

• Zaznana je bila potreba po usposabljanju iz višin in globin
• Usposabljanje za delavce
• Usposabljanje za gasilce/ekipe za reševanje

• Programi niso bili poenoteni med lokacijami, zato je prihajalo do 
različnih izvedb, seveda tudi z različnimi izvajalci usposabljanj



Specifika dela - delavci

• Vrvna tehnika
• Poenotenje opreme po lokacijah
• Poenotenje količine opreme po lokacijah

• Višina
zdravstvena sposobnost, strah…

• globina





Primer dobre prakse  - poenotenje programov

• Dokument, ki formalno „uzakonja“ usposabljanje za varno delo na 
višini in varno delo v utesnjenih prostorih

• Ožja delovna skupina, ki je skupaj z zunanjim izvajalcem pripravila 
program za vse lokacije



Programi

• Program usposabljanja za varno delo na višini – delavci
• Program usposabljanja za varno delo na višini – gasilci

• Program usposabljanja za varno delo v utesnjenih prostorih – delavci
• Program usposabljanja za varno delo v utesnjenih prostorih – gasilci

UTRINKI Z USPOSABLJANJ



















Hvala za pozornost
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